
 
 

Referat FAU-møte 16. mars 2016  Kl. 19-21 
Oppmøte: 1a, 1b, 2a, 2b, 2d, 3a, 3b, 4a, 4b, 5b, 6a, 6b, 6c,  
Meldt forfall: 1c, 2c, 3c, 5a, 5c, 7a, 7c 
Ikke møtt: 4c, 7b 
 

Sted: Fridalen skole, Personalrommet 2. etg.   

 

Saksliste: 
1. Godkjenning av innkalling og referat FAU-møte 24.02.2016. 

Innkalling og referat godkjent. 
 

2. Vedtekter FAU. FAU’s vedtekter ble gjennomgått i plenum.  
Kommentarer:  

i. Iflg vedtektene skal FAU velge en FAU-revisor til å godkjenne 
regnskapet. Valg av revisor: Njål Askeland. Njål koordinerer med 
kasserer om tidspunkt for gjennomgang av regnskapet for dette 
skoleåret. 

ii. Forslag til vedtektsendring: endre pkt 2 Valg- FAU består av en 
representant og en vara fra hver klasse. Dette tas opp som sak på 
neste FAU-møte. 

iii. Har FAU-representanter meldeplikt- og i tilfelle til hvem, hvis FAU får 
henvendelser som innebærer informasjon om overgrep, mobbing, e.l.?  
Leder sjekker opp. 

 
3. Pedlex: Enkeltvedtak- saksbehandlingsregler ved elevsaker i skolen.  

Vurdering: er dette noe FAU bør kjøpe og sette seg inn i? 
Fau kjøper inn heftet, og det blir sendt ut til orientering til FAU-
representanter. Legger ut info om heftet på kommende FAU-nettside med 
lenke til riktig offentlig instans. Selve heftet legges ikke ut pga copyright, men 
man kan opplyse om at FAU kan være behjelpelig med informasjon om 
saksbehandlingsregler. 
 

4. Forebygging av mobbing—innspill fra forelder.  
I følge Elevundersøkelsen er ikke mobbing et stort problem ved Fridalen skole. 
Likevel kan forebyggende arbeid være lurt. Ønsker FAU å sende en lignende 
oppfordring til foreldre ved Fridalen skole? 
 
FAU takker for konstruktivt innspill. FAU vurderer det dithen at tonen i det 
foreslåtte skrivet ikke er hensiktsmessig, og at et evt skriv til foreldre i tilfelle 



må revideres. Skolen har allerede et anti-mobbeprogram, og FAU velger å 
bruke FAU-ressurser til å jobbe med problemstillingen fra andre 
innfallsvinkler.  
Fau jobber for skolemiljø/mot mobbing på forskjellige måter allerede, blant 
annet planlegges det kurs i nettvett og internasjonal dag på skolen. 
 

5. Kompetanse hos SFO-personale. Innspill fra FAU-representant.  
Har SFO-personalet tilstrekkelig basiskunnskap om hvordan samhandle med 
barn? Eksempel: hvordan snakke med barn, lytte til barn, formidle beskjeder, gi 
omsorg osv. Ønsker FAU å komme med innspill til SFO-leder? 
 
Forrige skoleår (2014/2015) overhørte foreldre kjefting og høylytt roping til 
barna, samt smelling med hånda i bordet. Andre reagerer på litt vel militant 
disiplin på SFO. Det er en generell oppfatning blant FAU-representantene at 
SFO-ansattes oppførsel mot barna er et kjent problem.  FAU mener det er 
viktig at voksne må kunne behandle andre mennesker, også barn, med 
respekt og på en skikkelig måte. FAU kjenner ikke til at dette har fortsatt i 
nåværende skoleår. 
På bakgrunn av dette ønsker FAU mer informasjon om rutiner for  pedagogisk 
opplæring av sfo-ansatte, hva gjøres? Finnes det retningslinjer for de 
ansatte? FAU inviterer SFO-leder til neste møte for å orientere om dette. 
 
Sjekke opp i avvikssystem for skolen ift hendelser og uønskede forhold. Kan 
foreldre melde inn avvik noe sted skriftlig? Finnes det en logg/ 
dokumentasjon for slike ting? Leder følger opp dette. 
 

6. Gruppearbeid 
- 17. mai komiteen er i rute.  
- Kulturgruppen, psykososialt skolemiljø: samkjører søknad 

om nærmiljøpakken, med frist 20. mars. Vil søke om 
økonomisk støtte til å arrangere internasjonal dag, kurs 
nettvett, og kurs i programmering.  

- Oppsummering fra møte med Etat for plan og 
geodata/Trafikketaten 04.03.2016 ang stengning av 
Bøkeveien: Det var en optimistisk stemning på møtet om at 
dette kunne la seg gjøre. Enkelte ting, som f.eks. 
framkommelighet til uttrykningskjøretøy og renovasjon må 
avklares, men det er håp om å få stengt veien om ikke altfor 
lang tid. Dugnad før 17. mai: plan for dugnaden skal være 
klar til neste FAU-møte. Jobber også videre med planer om 
oppgradering av trekanter ved skoleporten.  
 

7. Eventuelt.    
 

i. Blomster har blitt overrekt til Bjørn Olaf Magnusdal, som en 
hilsen og takk fra FAU for mange års arbeid med opprettelse og 



vedlikehold av FAU’s nettsider, fram til nå. Bjørn Olaf takker 
FAU for blomstene. 

ii. Kort orientering om henvendelse fra forelder ang 2. klasse-
sammenslåing og FAU’s håndtering av denne saken. 

 
 

Mvh 
Velaug Myrseth Oltedal 
Leder FAU 


